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خالصه
مقدمه :آسم به عنوان یک بیماری جسماني تحت تأثیر مسائل روانشناختي قرار دارد .هدف پژوهش
حاضر بررسي فعالیت سیستم مغزی رفتاری و مكانیسمهای دفاعي در افراد مبتال به آسم و افراد عادی
ميباشد.
روش کار :به منظور انجام پژوهش تعداد  55نفر بیمار مبتال به آسم ،مراجعه کننده به کلینیکهای
تخصصي و مطبهای پزشكان متخصص در این زمینه و با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس و

 1دانشجوی دکترای تخصصي روانشناسي ،گروه مشاوره و

غیر تصادفي و با 55نفر از افراد عادی و غیر مبتال مقایسه شدند .شرکت کنندگان از طریق ابزار سنجش

روانشناسي ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بجنورد،

تحقیق شامل مقیاس مكانیسم دفاعي ( )4883( )DSQاندروز و همكارانش و پرسشنامهی شخصیتي

ایران.

گری-ویلسون جهت بررسي فعالیت سیستم مغزی رفتاری بودند .دادهها با آزمون تي مستقل تجزیه و

کارشناس سالمت روان  ،اداره مشاوره و سالمت روان ،

تحلیل شد .تحلیل دادهها به کمک نرمافزارهای SPSS16و LISREL8/54و به روش آزمون تحلیل

معاونت دانشجویي و فرهنگي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد،

واریانس چند راهه و تحلیل مسیر انجام شد.

مشهد ،ایران(نویسنده مسئول)

نتایج :بیماران در بعد دلیل تراشي نسبت به افراد سالم در سطح باالتری قرار دارند ،نتایج جدول

 6کارشناس ارشد روانشناسي بالیني
 3دانشكده علوم پزشكي بهبهان ،بهبهان ،ایران
 6کارشناس ارشد روانشناسي عمومي،دانشگاه آزاد
اسالميواحد بهبهان ،بهبهان ،خوزستان ،ایران
 5کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایي ،دانشگاهعلوم تحقیقات
اهواز

همچنین نشان ميدهد در سایر ابعاد واکنش وارونه ،بازگشت با جا به جایي با ،انكار با،خیالبافي با
واالیش با ،تبدیل با و توجیه عقلي با در سطح p > 5/554معني داری است و بیماران در ابعاد فوق
نسبت به افراد سالم در سطح باالیي قرار دارند،بین دو گروه در هر دو متغیر تفاوت معناداری
داشتند(.)P< 0/05
نتیجه گیری :نتایج بدست آمده نشان داد که در تمام ابعاد مكانیسم دفاعي و فعالیت سیستم مغزی
رفتاری کلي افراد مبتال آسم با افراد سالم تفاوت معناداری دارند.
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کلمات کلیدی :سیستم رفتاری مغزی ،مكانیسم دفاعي ،آسم.
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مقدمه

حمیده صمدی و همکاران

خود الزم است .مكانیسمها انواع مختلف دارند و برای حفظ

آسم نوعي از بیماریهای ریه ميباشد که بر مسیر جریان هوا که تمامیت شخصیت ،ارضاء نیازمندیها ایجاد سازش بین تمایالت
وظیفه حمل هوا به داخل ریه را برعهده دارد تاثیر گذاشته ،باعث سازگار و مخالف،کاهش فشار و اضطراب حاصل از محرکهای
نازک شدن و تورم این مسیر شده ،مخاط این ناحیه را افزایش ناپسند و غیر قابل قبول به کار ميروند .هر انساني به ناچار باید به
ميدهد و تنفس فرد مبتال را سخت کرده و وی را دچار تنگي نفس ،مكانیسمهای دفاعي متوسل شود تا حرمت خود را حفظ کند و
خس خس و سرفه مينماید .در بعضي از افراد آسم فقط کمي استفاده از انواع مختلف مكانیسمها به شخصیت فرد و موقعیت ناکام
باعث ناراحتي آنها ميشود در حالیكه در دیگر افراد این بیماری کننده بستگي دارد (.)49،48،65
شدید بوده و آنها را دچار مشكالت جدی و همچنین حمالت شدید جورج وایالنت 4در سال  6555با استفاده از نیمرخهای رواني به
آسم ميکند ( .)4میزان شیوع آسم در ایران حدود  %5/5برآورد دست آمدهی افراد در مصاحبهها و پرسشنامهها ،اولین مطالعههای
گردیده است (.)6

بالیني را در زمینهی مكانیسمهای دفاعي انجام داد او مكانیسمهای

شواهد حاکي است که عوامل روانشناختي با آمادگي ابتال به آسم دفاعي را روی پیوستاری از دفاععای رشد یافته تا رشد نایافته قرار
تداخل نموده و موجب تشدید یا بهبود فرآیند بیماری ميشود .داد و عقیده داشت همهی افراد صرف نظر از وجود آسیب رواني از
همچنین عوامل روانشناختي بر نشانههای بیماری و کنترل آن نیز آنها استفاده ميکنند ( )64،66،63اندروز سینگ و باند بر اساس
تأثیر ميگذارد ( ) 3،6فرانسیس و همكاران ( )4898در پژوهشي به طبقهبندی سلسله مراتبي مكانیسمهای دفاعي ویلنت  4874و 4872
این نتیجه رسیدند که بین بیماریهای مزمن نظیر آسم و آشفتگي بیست مكانیسم را به سه سبک دفاعي رشد یافته ،6روان آزرده 3و
رواني رابطه مثبت وجود دارد ( .)5،7،2وفایي و پور رحیمي( )4393رشد نایافته 6تقسیم کردند .بیماران جهت سازگاری روانشناختي با
نشان دادند که استرس یكي از عوامل به وجود آورنده آسم است و تغییرات شدید شرایط زندگي و اضطراب وجودی وارد شده ،از
در روند درمان آن نیز تاثیر گذار ميباشد( .)9کاتن و ریچاردسون مكانیسمهای دفاعي مختلف استفاده ميکنند.
دریافتند که تجربه زیاد هیجانهای منفي باعث وخامت بیشتر بیماری چندین دهه تحقیق و پژوهش به اثبات رسانیده است که بیماریهای
آسم ميگردد ( .)8محققاني نیز در این راستا در پژوهش خود به این آسم ،کارکرد طبیعي قشر پاداش دهي مغز رامورد آسیب قرار داده
نتیجه رسیدند که فعالیت سیستم مغزی رفتاری بیماران مبتال به آسم و باعث انحراف در عملكرد سیستم پاداش دهي مغز 5ميشود .چنین
نامطلوب است ( .)46،44یكي از متغیرهایي که به نظر ميرسد در انحرافاتي در بافتهای مغزی ،انتقال دهندههای عصبي و سطوح
آسیب پذیری رواني افراد مبتال به آسم نقش دارد ،مكانیسمهای ناحیهای پردازش اطالعات مغز به دنبال افزایش آسم و بیماریهای
دفاعي است .زمانیكه افراد نتوانند با روشهای منطقي و مستقیم تنفسي ظاهر ميشود .گری 2با بازنگری ادبیات پژوهشهای حیواني
اضطراب و مشكالت خود را کنترل کنند ،به روشهای غیر مستقیم ،در نظریهی حساسیت به تقویت )RST (7از شخصیت یک الگوی
یعني مكانیسمهای دفاعي متوسل ميشوند( .)43بنابراین مكانیزمهای زیستي ارایه نمود که شامل سه سیستم مغزی رفتاری است .به اعتقاد
دفاعي مسئولیت محافظت از «من» را در مواجهه با شكلهای وی این سیستمهای مغزی رفتاری اساس تفاوتهای فردی ميباشند
مختلف اضطراب بر عهده دارند )46( .در واقع ،وقتي سبک دفاعي و فعالیت هر یک از آنها به فراخواني واکنشهای هیجاني متفاوت،
غالب فردی نوروتیک و رشد نایافته باشد ،معموالً از طریق انكار ،نظیر زودانگیختگي ،اضطراب و ترس ميانجامد .اولین سیستم،
ابطال و نادیده انگاری از نمونه مكانیسمهای نوروتیک و رشد نیافته سیستم فعالساز رفتاری)BAS ( 9ميباشد که به محرکهای شرطي
با موضوع استرس و شرایط استرس زا مواجه ميشود(.)45
توسل به مكانیسمهای دفاعي تقریباً برای همهی افراد پیش ميآید و
هر کس در زندگي خود به نحوی شكستها ،نگرانيها و
اضطرابهای خود را به یاری همین مكانیسمها ناچیز جلوه ميدهد
( .)42،47بنابراین وجود آنها برای سازگاری مجدد فرد با محیط
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پاداش و فقدان تنبیه پاسخ مي دهد .فعالیت و افزایش حساسیت این معیارهای ورود به برای شرکت در پژوهش عبارتند از الف
سیستم موجب فراخواني هیجانهای مثبت ،رفتار روی آورد و مشارکت رضایتمندانه داوطلب در تحقیق -6داشتن حداقل مدرک
اجتناب فعال ميگردد ( )66دومین سیستم ،سیستم بازداری رفتاری سیكل-3نداشتن اختالل روانپزشكي حاد -5عدم بیماری مزمن
( )BISاست که به محرکهای شرطي تنبیه و فقدان پاداش و دیگر(درنمونه بالیني) و سالمت کامل جسماني در نمونه عادی-5
همچنین به محرکهای جدید و محرکهای ترس آور ذاتي پاسخ عدم سوء مصرف مواد جهت تجزیه و تحلیل اطالعات ،از آزمون
مي دهد .فعالیت این سیستم موجب فراخواني حالت عاطفي تجزیه تحلیل واریاس چند متغیر مانواt -دو گروه مستقل استفاده
اضطراب و بازداری رفتاری ،اجتناب منفعل ،خاموشي ،افزایش شد.
توجه و برپایي ميگردد .پایههای کالبدشناسي عصبي این سیستم
که فعالیت زیاد آن با تجربه ی اضطراب مرتبط مي باشد در قشر
اربیتوفرونتال ،دستگاه سپتوهیپوکمپي (  )SHSو مدار پاپز قرار
دارد) 66(.سومین سیستم ،سیستم ستیز و گریز ()FFSاست که از
نظر ساختاری با آمیگدال و هیپوتاالموس مرتبط و به محرکهای
آزاردهنده حساس ميباشد .مولفههای رفتاری این سیستم که فعالیت
زیاد آن با سایكوزگرایي ارتباط دارد ،ستیز پرخاشگر تدافعي و
گریز فرار سریع از منبع تنبیه است( ).65با توجه به پژوهشهای
فوق ،هدف و مسئلهی پژوهش حاضر بررسي فعالیت سیستم مغزی
رفتاری و مكانیسمهای دفاعي در افراد مبتال به آسم و افراد عادی
ميباشد.
روش کار
این تحقیق با توجه به اهداف ،ماهیت و موضوع پژوهش ،در مقوله
مطالعات علي مقایسهای پس از رویدادی قرار ميگیرد .جامعه
آماری شاکل کلیه بیماران مبتال به آسم بودند که به مراکز و
کلینیکهای تخصصي ونیز مطبهای متخصصین در این زمینه
مراجعه کرده بودند .در این پژوهش  55نفر از بیماران آسمي و 55
نفر از افراد سالم مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،نمونه مورد بررسي به
علت محدودیت در نمونه گیری از بیماران آسمي با روش نمونه
گیری در دسترس انتخاب شدند ،نمونه مبتال به آسم از بین افرادی
که دچار بیماری آسم بودند انتخاب شدند ،گروه نمونه غیر بیمار نیز
از میان بستگان سالم افراد بیمار انتخاب شدند ،افراد سالم هیچگونه
سابقه بیماری آسم و سایر بیماریهای شدید رواني و جسمينداشته
و در زمان نمونه گیری نیز از سالمت رواني و جسميبرخوردار
بودند،

ابزار پژوهش
 -1مکانیسم دفاعی ( )1994( )DSQاندروز و همکارانش
برای سنجش سازوکارهای دفاعي از پرسشنامهای که آندروز،
سینگ و و باند معرفي کردند( )47و دارای چهل سؤال ،و سه سبک
دفاعي رشدیافته ،روان رنجور و رشدنایافته ميباشد استفاده ميشود.
را سنجش ميکند .این پرسشنامه در ایران توسط حیدری نسب و
همكاران مورد برسي و هنجار یابي قرار گرفته است .اعتبار این
پرسشنامه از طریق روش باز آزمایي ومحاسبه آلفای کرونباخ
ارزیابي شد .باالترین آلفا در مردان دانشجو  %94وپایینترین آلفا در
زنان دانشجو  %28مشاهده شد .در سبکهای دفاعي ،باالترین آلفا
مربوط به سبک رشد نایافته  %76وکمترین مربوط به سبک روان
آزرده %55بود (.)48
-6پرسشنامهی شخصیتی گریویلسون()GWPQ
این مقیاس شامل  35گویه و 5خرده مقیاس ميباشد که توسط
جكسون طراحي گردیده است و به منظور سنجش سیستمهای نظریه
تجدید نظر شده "حساسیت به تقویت" بكار ميرود .جكسون
پایایي را با روش آلفای کرونباخ برای هر یک از این سیستمها
محاسبه نموده که بدین شرح است .سیستم فعال سازی رفتاری
 ،5/93سیستم بازداری رفتاری  ،5/72کل سیستم ستیز-گریز-انجماد
(5/76برای هر یک از خرده مقیاسها به ترتیب .)5/75 ،5/76 ،5/79
حسني ،صالحي و رسولي آزاد پایایي و روایي نسخه ایراني این
مقیاس را از منظر همساني دروني ،همبستگي مجموعه مادهها،
بازآزمایي ،تحلیل عاملي ،همبستگي میان خرده مقیاسها و روایي
مالکي مورد بررسي قرار دادند که دامنه آلفای کرونباخ 5/76تا
 ،5/99ضرایب بازآزمایي  5/26تا  5/79و همبستگيهای مجموع
مادهها  5/69تا  5/29گزارش کردند (.)65
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نتایج
جدول -1میانگین وانحراف معیار مكانیسمهای دفاعي در هردوگوه بیمار و عادی
متغیر

افراد عادی

بیماران
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

مكانیسم رشد یافته

3/26

4/34

2/39

4/56

نوروتیک

6/65

4/65

3/95

6/66

رشد یافته

5/56

4/69

3/69

4/54

جدول شماره  -6میانگین و انحراف استاندارد دو گروه در ابعاد مختلف مكانیسم دفاعي
شاخص

سالم

ابعاد متغیر

میانگین

بیمار
انحراف استاندارد

میانگین

تراشي دلیل

66/4

5/57

55/54

5/59

واکنش وارونه

63/23

5/22

55/63

5/27

بازگشت

38/82

5/56

54/7

5/52

جابه جایي

37/87

5/56

62/25

5/23

انكار

37/46

5/66

69/42

5/58

خیالبافي

32/76

5/94

55/63

5/79

واالیش

35/97

5/56

54/74

5/68

تبدیل

64/63

5/58

56/57

5/57

توجیهعقلي

39/48

5/74

68/82

5/28

انحراف استاندارد

با توجه به نتایج جدول بین دو گروه سالم و بیمار در ابعاد معني داری است و بیماران در ابعاد فوق نسبت به افراد سالم در
مكانیسم دفاعي تفاوت معني داری وجود دارد و بیماران در سطح باالیي قرار دارند ،بنابراین دوگروه در مكانیسمهای
بعد دلیل تراشي نسبت به افراد سالم در سطح باالتری قرار دفاعي تفاوت معني داری دارند.جهت بررسي تفاوت بین دو
دارند ،نتایج جدول همچنین نشان ميدهد در سایر ابعاد گروه در فعالیت سیستم مغزی رفتاری از آزمون tدو گروه
واکنش وارونه ،بازگشت با ،جا به جایي با ،انكار با ،خیالبافي مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول  3آمده است.
با ،واالیش با ،تبدیل با و توجیه عقلي با در سطح p>5/554
جدول شماره  -4مقیاس آزمودنيها در فعالیت سیستم مغزی رفتاری در دو گروه سالم و بیمار
شاخص

سالم

متغیر
فعالیت سیستم مغزی
رفتاری

بیمار

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

75/46

2/66

76/23

7/69

درجه آزادیT P
5/555 42/6688

چنان که جدول شماره  3ميدهد بین دو گروه مبتال به آسم و معني که میانگین فعالیت سیستم مغزی رفتاری افراد مبتال به
سالم از لحاظ فعالیت سیستم مغزی رفتاری در سطح آسم در مقایسه با افراد سالم پایین ميباشد.
p>5/554تفاوت معني داری در میانگینها وجود دارد ،بدین
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بحث ونتیجهگیری
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ميشوند ،مكانیسم دفاعي در مبتالیان به آسم ارتباط معناداری

پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقایسه ابعاد مكانیسم دفاعي دارد .به خاطر پیوند میان دستگاه عصبي خود مختار  ANSبا
و فعالیت سیستم مغزی رفتاری در بین افراد مبتال به آسم و انبساط و انقباض مجاری هوا و همین طور پیوند آن با

سالم بود ،نتایج بدست آمده نشان داد که در تمام ابعاد هیجانها ،بسیاری از پژوهشها متوجه موضوع تحریک پذیری
مكانیسم دفاعي و فعالیت سیستم مغزی رفتاری کلي افراد مبتال هیجاني شدهاند .همچنین از لحاظ فعالیت سیستم رفتاری مغزی
آسم با افراد سالم تفاوت معناداری دارند ،یافتههای پژوهش نتایج پژوهش تفاوت معني داری بین افراد مبتال به آسم و سالم
را نشان داد که با یافتههای( )65-42هم خواني دارد ،فعالیت
حاضر با یافتههای( )5-4هم خواني دارد.
وقتي دستگاه تنفسي آمادگي ابتال به آسم را یافت ،شماری از سیستم رفتاری مغزی در مبتالیان به آسم ،اضطراب ،افسردگي،
محرکهای تنش زای روان شناختي ميتوانند با این حالت روابط اجتماعي و شیوه تفكر و نگرش در مورد بیماری قرار
بیماری پذیری تعامل داشته و موجب بیماری تنگي نفس شوند .ميگیرد .عالئم و نشانههای آسم مانند خس خس سینه ،سرفه و
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهای روان شناختي تنگي نفس که در اثر عوامل استرس زا محیط به میزان زیادی
در مورد بیماران آسميميتوان بیان کرد که بیماری آسم شدت ميیابند باعث کاهش فعالیت سیستم مغزی رفتاری
اختاللي چند وجهي بوده و عوامل روان شناختي بسیاری هم ميشوند .بنابراین باتوجه به نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهای
در بروز و هم در وخامت بیماری دخیل هستند و بررسي نقش روانشناختي در مورد بیماران آسميميتوان بیان کرد که
عوامل روان شناختي ميتواند به عنوان یكي از مهمترین عوامل بیماری آسم اختاللي چندبعدی است و عوامل روان شناختي
پیش بیني کننده بروز بیماری آسم مطرح گردد .عوامل از بسیاری هم در بروز و وهم تشدید آن بسیار مور است .عالوه
جمله هیجانات منفي ميتواند به صورت غیرمستقیم از عوامل بر اقدامات پیشگیرانه پزشكي اقدامات پیشگیرانه روان شناختي
رواني از راههای گوناگوني ميتوانند وضعیت عالئم و نیز ضروری است .پژوهش حاضر نیز مانند دیگر پژوهشهای
نشانههای بیماری را تغییر دهند ،برخي بیماران توجه بیشتری به مشابه دارای محدودیتهایي ميباشد .از جمله محدودیت در
عالئمشان دارند و برخي دیگر نیز از دیدن عالئم بیماری خود نمونه مورد مطالعه ابزار اندازه گیری و مشارکت شرکت
مضطرب ميشوند بعضي از بیماران به علت بروز عالئم آسم کنندگان که امیدواریم در مطالعات بعدی این مشكالت مرتفع
اضطراب گیجي و سردرگميميکنند و عدهای دیگر نیز وقتي شود.
به عالئم توجه ميکنند احساس شكست کرده یا عصباني
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Evaluation of defense mechanisms and activity of behavioral brain system in patients
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Abstract
Introduction: Asthma as a physical illness is affected by psychological
problems. The purpose of this study was to investigate the activity of the
behavioral brain system and defense mechanisms in asthmatic and normal
individuals.
Methods: In this study, 50 patients with asthma referred to specialist clinics
and physicians' offices were selected by convenience and non-random
sampling method with 50 normal and non-normal subjects. Patients were
compared. Participants through the Research Assessment Tool included the
Defense Mechanism Scale (DSQ) (1993), Andrews et al., And the GrayWilson Personality Questionnaire to assess brain behavioral activity. Data
were analyzed using independent t-test. Data were analyzed by SPSS16 and
LISREL8 / 54 software using multivariate analysis of variance and path
analysis.
Results: Patients are higher in the dimension of shaving than healthy
individuals, the results of the table also show in other aspects of inverse
reaction, return to displacement, denial with, fantasy with exaltation,
conversion with, and rational justification. Significant differences were
found between the two groups in both variables (P <0.05)
Conclusion: The results showed that in all aspects of defense mechanism
and activity of general behavioral system of asthmatic patients were
significantly
different
from
healthy
individuals.
Key words: Brain Behavioral System, Defense Mechanism, Asthma.

